
TANIM ve EPİDEMİYOLOJİ

Nozokomiyal pnömoni, hastane kaynaklı infeksi-
yonlar arasında en fazla ölüm nedeni olup, ölüm
oranı %20-50’dir[1,2]. Yoğun bakım ünitesi (YBÜ)
hastalarının dörtte birinde görülür[3]. 

Ventilatöre bağlı pnömoni (VBP), ventilatörde iz-
lenen hastada intübasyondan 48 saat sonra gelişen
pnömoni olarak tanımlanmaktadır[4]. VBP görülme
sıklığı 1000 ventilatör gününde 13 ile 18 arasında
değişmektedir[5]. VBP’nin mortalitesi fazla olmakla
birlikte, diğer faktörler kontrol altına alındığında
mortaliteyi fazla arttırmadığı gösterilmiştir[6].

PATOGENEZ

VBP patogenezi Şekil 1’de görülmektedir[4].
VBP gelişmesinde en önemli faktör aspirasyondur
[4]. Sağlıklı bireylerin yaklaşık %45’i uyku sırasında
aspire ederler. Bu oran kritik hastalarda daha fazla-
dır. Hastanede yatan hastaların %75’inde hastaneye
yattıktan sonraki ilk 48 saat içinde kolonizasyon ge-
lişir. İntübe hastalarda endotrakeal tüpün (ETT) balo-
nunun şişirilmesi aspirasyonu engelleyememektedir.
Mide steril olmasına rağmen, gerek altta yatan has-
talığa bağlı, gerekse medikasyon ve beslenme şekli-
ne bağlı mide asiditesinde azalma, bu bölgenin de
kolonize olmasına neden olur. Mukoza destrüksiyo-
nu sonucu bakteriler dolaşıma geçerler. Buna bakte-
riyel translokasyon adı verilir[7]. Daha az sıklıkla, in-
halasyon yoluyla pnömoni gelişebilir. 

ETYOLOJİ

Etkenler hastane florasına, konakçı faktörlerine
ve özel kültür tekniklerinin yapılıp yapılamamasına
bağlı olarak değişmekle birlikte nozokomiyal pnö-
monilerin %60’ında etken gram negatif bakteriler-
dir[2]. Tablo 1’de en sık görülen etkenler ve oranları
görülmektedir. Son yıllarda asinetobakter türleri de
önemli rol oynamaya başlamıştır. Bunun yanında,
Streptococcus pneumoniae, anaerobik bakteriler,
influenza A, Lejyonella türleri ve mantarlar da pnö-
moniye neden olabilirler.

RİSK FAKTÖRLERİ ve ÖNLEME

VBP gelişmesinde rol oynayan risk faktörleri
Tablo 2’de görülmektedir. İntübasyon, pnömoni ge-
lişmesini 6-21 kat artırmaktadır[2]. Çok değişkenli is-
tatistiksel analizlerin yapıldığı çalışmalarda ilerlemiş
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Tablo 1.  Nozokomiyal pnömoni etkenleri[2]

Etken Görülme sıklığı

• Pseudomonas aeruginosa %17

• Staphylococcus aureus %16

• Enterobacteriaceae spp. %11

• Klebsiella spp. %7

• Escherichia coli %6

• Haemophilus influenzae %6

• Serratia marcescens %5



yaş ( > 70), kronik akciğer hastalığı, bilinç bulanıklı-
ğı, aspirasyon, göğüs operasyonu, intrakranial ba-
sınç monitörizasyonu, H2 reseptör bloker/antiasit
kullanımı, ventilatör tüplerinin sık değiştirilmesi ve
sonbahar/kış mevsimi gibi parametreler pnömoni
gelişmesinde rol oynayan bağımsız faktörler olarak
bulunmuşlardır[8,9]. 

Birçok çalışmada H2 reseptör bloker/antiasit ile
gastrik kanama profilaksisi yerine sukralfat kullanıla-
rak yapılan profilaksi sonucu VBP gelişme sıklığında
azalma gösterilmiştir. Ancak, yapılan kontrollü, çift-
kör, randomize çalışmada iki grup ilaç arasında
VBP’ye neden olma açısından fark bulunamamış-
tır[10]. Parenteral yerine enteral beslenme de muko-
za koruyucu etkisinden dolayı VBP gelişmesini önle-
mektedir. Selektif gastrointestinal sistem dekontami-
nasyonunun VBP gelişmesini önlemede rolü yok-
tur[2]. 

Ventilatör tüpleri sıklıkla değişik mikroorganiz-
malarla kolonize olsalar da, bu kolonizasyon ventila-
tör değil, hasta kaynaklıdır. Bundan dolayı, sık ven-
tilatör tüpü değiştirmenin VBP gelişmesini önleme-
de yeri yoktur[11]. Ventilatör tüplerinin değiştirilme
sıklığının VBP gelişmesindeki rolü ile ilgili yapılmış
çalışmaların özeti Tablo 3’te görülmektedir. Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) önerileri-
ne göre tüp değişimi 48 saatten erken olmamalı-
dır[17]. Ayrıca, 7 gün ve hatta daha seyrek değiştir-
menin VBP sıklığında değişikliğe neden olmadığı ko-
nusunda yeterince veri mevcuttur (Tablo 3). Ventila-
törde verilen havanın trakeal komplikasyonlara yol
açmaması için nemlendirilmesi gerekmektedir. An-
cak, bu nemlendirme işlemi sırasında sıklıkla tüp
içinde sıvı birikimi olmaktadır. Tüpün içinde biriken
sıvının belli aralıklarla boşaltılması uygundur. Ancak,
bu sıvı birikiminin ısıtılarak önlenmesi ve buna bağlı

infeksiyon kontrolünün sağlanması konusunda yete-
rince veri yoktur. Verilen havanın aktif ve klasik yol-
la nemlendirme yerine yapay burunla nemlendiril-
mesi konusunda da VBP’nin önlenmesi açısından
yapılmış yeterli çalışma yoktur. Ventilatör desteğin-
deki hastalara sıklıkla bronkodilatör tedavi verilmesi
gerekmektedir. Bu amaçla nebulizatör kullanımı ven-
tilatör kapalı devre tüp sisteminin sık açılmasına yol
açacaktır. Bu nedenle, VBP’yi önlemedeki etkinliği
kesinlik kazanmamakla birlikte bronkodilatör tedavi-
sini inhalasyon yoluyla vermeye yarayan kapalı sis-
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Tablo 2. VBP gelişmesinde rol oynayan risk fak-
törleri[4]

• Mekanik ventilasyon süresi

• Gastrik içeriğin aspirasyonu

• Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

• H2 reseptör antagonisti kullanımı

• Nazal intübasyon ve sinüzit

• Pozitif-end ekspiratuvar basınç (PEEP) kullanımı

• Reintübasyon

• İntrakranial basınç monitörizasyonu/bilinç bulanıklığı

• Sonbahar veya kış mevsimi

• Günlük ventilatör tüp değişimi

• Göğüs veya üst abdomen operasyonu

• İleri yaş

• Çoklu organ yetmezliği 

• Önceden antibiyotik kullanımı

• Sırt üstü yatma

• Hastanede yatış süresi

Patogenez Risk faktörleri

Gastrik alkalinizasyon

Gastrik/orofarinks/sinüs/subglottik Önceden antibiyotik kullanımı

kolonizasyon Nazal intübasyon

Malnutrisyon

Aspirasyon Sırt üstü yatma

Sık ventilatör tüp değişimi

Pnömoni Bağışıklıkta azalma

[
[

Şekil 1. VBP patogenezi[4]



teme entegre olabilen hazneler kullanılabilir. Ventila-
tör desteğindeki hastaların sekresyonlarının aspiras-
yonunu kapalı sistem araçlarla veya tek kullanımlık
kateterlerle yapmanın VBP gelişimini etkilemediği
gösterilmiştir[18]. VBP geliştikten sonra ise mikroae-
rosollerin YBÜ’ye yayılışını önlemek için kapalı sis-
tem kateterlerin kullanımı daha uygun olacaktır[19].
Kapalı sistem kateterler kullanılıyorsa, bariz bir kir-
lenme olmadıkça değiştirilmemesi[20]; tek kullanımlık
kateterler kullanılıyorsa ventilatör tüp kapalı devresi-
nin sık manipülasyonunun ve hipoksemi gelişmesi-
nin önlenmesi için t-tüpü aracılığı ile aspirasyonların
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bir diğer önemli konu subglottik sekresyonların
sürekli aspirasyonudur. Daha önce de belirtildiği gibi
ETT’nin şişirilmiş balonu aspirasyonu önlemede ye-
terli olamamakta ve orofaringeal sekresyonlar sıklık-
la tüp kenarından sızmaktadır. Subglottik sekresyon-
ların sürekli aspirasyonunun bu sızıntıyı kısmen ön-
leyerek VBP gelişimini önlediği gösterilmiştir[21].
Ancak, bunun için özel geliştirilmiş bir ETT’ye ge-
reksinim vardır. Rutin klinik uygulamada, ventilatör-
de izlenen hastaların başlarının 30-45 derece yuka-
rıya kaldırılması ve orofaringeal sekresyonların sık
sık aspire edilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, tüp ba-
lon basıncının 20 cm H2O üzerinde tutulması gerek-
tiği önerilmektedir[21]. 

TANI

Ventilatörde izlenen hastada akciğer grafisinde
yeni gelişen veya progresyon gösteren infiltrasyon,

ateş, lökositoz ve pürülan trakeobronşiyal sekres-
yonlar varlığında genellikle VBP’den şüphelenilir[22].
Klinikte kullanılan VBP tanı kriterleri Tablo 4’te gö-
rülmektedir. Ancak, bu hastalarda başka birçok in-
feksiyon dışı nedenden dolayı ateş ve pulmoner in-
filtrasyonlar gelişebilmektedir: atelektazi, pulmoner
emboli, akut respiratuvar distres sendromu, pulmo-
ner kanama, malignansi, radyasyon pnömonisi, ilaç
reaksiyonu gibi. Bu nedenle yukarıda belirtilen klinik
parametrelerin ve radyolojik kriterlerin, VBP tanısın-
da duyarlılık ve özgüllükleri düşüktür. Lojistik regres-
yon analizinde, radyolojik incelemede hava bron-
kogramlarının bulunmasının VBP varlığını gösteren
tek kriter olduğu gösterilmiştir[23]. 

Trakeal Aspirasyon

Uygulamada kolaylık nedeniyle trakeal aspiras-
yon VBP tanısında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
Ancak, kritik hastalarda trakeobronşial sistemin sık-
lıkla çeşitli bakterilerle kolonize olması nedeniyle
VBP tanısında özgüllüğü oldukça düşüktür. Son za-
manlarda bu tekniğin özgüllüğünü artırmak amacıy-
la çeşitli yöntemler uygulanmaya başlanmıştır: 

1. VBP’de parenkim nekrozunun göstergesi olan
elastin fibrillerini göstermek amacıyla potasyum hid-
roksid ile boyama[24], 

2. Kantitatif bakteriyel kültürler[25], 

3. Bakterinin antikor ile kaplanması[26]. 

Bu yöntemler trakeal aspirasyonun özgüllüğünü
bir miktar artırmakla beraber daha önceki antibiyo-
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Tablo 3. Ventilatör tüplerinin değiştirilme sıklığının VBP gelişimindeki rolünü gösteren çalışmaların özeti

Kaynak Çalışma şekli Değiştirme sıklığı Hasta sayısı Sonuç

8 Prospektif 24 x 48 saat 106 x 127 hasta 24 saatte bir tüp değiştirilen 
randomize grupta VBP görülme sıklığı %29, 

48 saatte bir tüp değiştirilen 
grupta ise %14

11 Prospektif 24 x 48 saat 44 x 51 hasta Kantitatif analizde tüp 
randomize kolonizasyonu arasında fark yok

12 Historik kontrol 8 x 24 saat 213 x 271 hasta VBP gelişme sıklığı her iki grupta 
da 15/1000 ventilatör günü

13 Prospektif 48 saat x hiç değiştirmeme 35 x 28 hasta VBP gelişme sıklığı açısından fark
randomize yok

14 Historik 48 saat x 7 gün 1708 x 1715 hasta VBP gelişme sıklığı açısından fark 
kontrol yok

15 Prospektif 7 gün x hiç değiştirmeme 147 x 157 hasta VBP gelişme sıklığı açısından fark 
randomize yok

16 Historik kontrol 7 x 14 gün 31 x 18 hasta VBP gelişme sıklığı açısından fark 
yok
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tik kullanımı ve altta yatan akut respiratuvar distres
gibi durumlar bu diagnostik yöntemin özgüllük ve
duyarlılığını azaltmaktadır[25]. Son zamanlarda, uzun
süreli ventilatör desteğinde olan ve klinik olarak
pnömonisi olan hastalarda, trakeal aspirasyon kültür
sonuçlarının bronkoskopik-korumalı fırçalama yön-
temi "protected specimen brush" (PSB) kültürleriyle
iyi korelasyon gösterdiğinin anlaşılmasıyla[27], bu
hastalarda trakeal aspirasyon kültürlerinin antibiyo-
tik tedavisini yönlendirmede uygun olacağı düşünül-
mektedir.

Alt Solunum Yollarından Bronkoskopik
Olarak Örnek Alınması

PSB (bakteriyel kontaminasyonun önlenmesi
amacıyla çift koruyuculu kateter kullanımı) ve bron-
koalveoler lavaj (BAL), VBP tanısında en güvenilir
yöntemler gibi görünmekteyse de bu konuda çelişki-
li çalışmalar bulunmaktadır. Bu yöntemler pahalı ve
invaziv olup, prognozu etkilememektedirler[28]. Ayrı-
ca, daha önceki antibiyotik kullanımı varlığında alı-
nan sonuçlara tam güvenilmemelidir. Bronkoskopik
örneklemede PSB için 100-1000 cfu/mL, BAL için
ise 1000-10.000 cfu/mL VBP tanısını koydurur ve
antibiyotik başlama endikasyonunu doğurur[29]. 

Alt Solunum Yollarından Bronkoskopik
Olmayan Yöntemlerle Örnek Alınması

Bu yöntemde kateter, rezistans gelene kadar iler-
letilmekte ve aspirasyon körlemesine alınarak kanti-
tatif olarak incelenmektedir (kör-bronşial aspirasyon
veya mini-BAL). Bir çalışmada, bu yöntemle yapılan
kantitatif kültürlerin duyarlılık ve özgüllüğünün
%100 ve %82, bronkoskopik olarak yapılan incele-
me ile alınan kültürlerin duyarlılık ve özgüllüğünün
ise %65 ve %94 olduğu gösterilmiştir. Ancak bu de-
ğerler her iki yöntemden birinin diğerine üstün oldu-
ğunu göstermemektedir[30]. Bu nedenle, bronkosko-
pik olmayan kantitatif örnekleme yöntemi VBP tanı-
sında ilk tercih edilecek yöntem olmalıdır. Ayrıca, bu

yöntem çok güvenilir olması nedeniyle, yardımcı
personel tarafından dahi uygulanabilmektedir. Mini-
BAL yöntemindeki tanısal eşik değeri 1000
cfu/mL’dir[30]. Bu yöntem, ventilatörde izlenen veya
izlenmeyen hastalarda gelişen fırsatçı infeksiyonların
(Pneumocystis carinii pnömonisi) tanısında da kul-
lanılabilmektedir. Ventilatörde izlenen hastalarda alt
solunum yolu örneklemeleri seri olarak yapılmalıdır. 

TEDAVİ

Yukarıda tartışıldığı gibi, birçok ventilatöre bağlı
hastada gereksiz olarak VBP’den şüphelenilecek ve
gereksiz antibiyotik tedavisi sözkonusu olacaktır. An-
cak, VBP’nin mortalitesinin fazla olduğu ve uygun
antibiyotik tedavisinin prognozu olumlu etkilediği[32]

unutulmamalıdır. Tedavi, önceki antibiyotik kullanı-
mına, hastane ve YBÜ florasına, altta yatan hastalı-
ğa ve mikrobiyolojik sonuçlara bağlı olarak değişir ve
genellikle empirik olarak başlanır. Önceki antibiyotik
kullanımının VBP gelişmesinde rol oynadığı düşün-
cesinden yola çıkılarak yapılan bir çalışmada, empi-
rik VBP tedavisinde belirli aralıklarla bazı antibiyotik-
lerin kullanımdan kaldırılarak seçilmiş antibiyotikle-
rin kullanımının VBP gelişmesini önlediği gösteril-
miştir[33]. Tedavi nozokomiyal pnömoni tedavisi gi-
bidir. Tedavide genellikle Pseudomonas aeruginosa
ve Staphylococcus aureus’a karşı etkili ajanlar seçil-
melidir. P. aeruginosa, kritik hastalarda ve daha ön-
ceden antibiyotik kullanımında mutlaka akla gelmeli
ve tedavide monoterapiden kaçınılmalıdır. Aspiras-
yondan şüpheleniliyorsa anaerobik bakterilere etkili
antibiyotikler kullanılmalıdır. Tedavi, genellikle 10-
14 gün, S. aureus için ise 3 haftadır. 

SONUÇ

VBP, ventilatör desteğinde olan hastalarda intü-
basyondan 48 saat sonra gelişen bir çeşit nozokomi-
yal pnömonidir. Gelişmesinde en önemli faktör aspi-
rasyondur. Bu nedenle aspirasyonun önlenmesi için
gerekli tüm tedbirler uygulanmalıdır. Etkenler hasta-

Tablo 4. Günümüzde klinikte kullanılan VBP tanı kriterleri

• Pürülan balgam (balgamda > 25 lökosit, < 10 epitel görülmesi)

• Balgamın Gram boyasında belirgin bir mikroorganizmanın tespiti

• Lökositoz (> 10000/mm3)

• Ateş

• Akciğer grafisinde yeni gelişen veya sebat eden infiltrasyon

• Gaz alışverişinde bozulma (Alveolo-arteriel oksijen basınç gradientinde artış)

• Balgam renk ve kıvamında değişme



ne florası ve altta yatan diğer faktörlere göre değiş-
mektedir. Tanı ve tedavide yaklaşım Şekil 2’de özet-
lenmiştir. Tanıda ilk seçenek bronkoskopik olmayan
yöntemlerle (kör bronşial aspirasyon/mini-BAL) alt
solunum yollarından alınan kültürlerin kantitatif ola-
rak değerlendirilmesidir. Tedavi etken ve altta yatan
hastalığa bağlı olup, nozokomiyal pnömoni gibidir.
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