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ÖZET

Nozokomiyal pnömoni ve ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) en yaygın görülen sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar olup, mortalite oran-
ları oldukça yüksektir. Çoklu dirençli mikroorganizma infeksiyonlarının tedavisinde kullanılan intravenöz kolistinin akciğer dokusuna ge-
çişinin zayıf olması spekülasyonu ve nozokomiyal pnömonideki yüksek mortalite nedeniyle inhaler kullanımın ek yararı olabileceği ümi-
di, inhaler kolistin kullanımını gündeme getirmiştir. İnhaler kolistinin VİP’te etkinliği konusunda farklı sonuçlar bildirilmiştir. Bu derleme-
de inhaler kolistin kullanımıyla ilgili literatür gözden geçirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnhaler, Kolistin, Ventilatörle ilişkili pnömoni

SUMMARY
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Hospital-acquired pneumoniae and ventilatory-associated pneumoniae (VAP) were the most common health-care associated infections
leading to high mortality rates. Intravenous colistin which is used for infections due to multi-drug resistant microorganisms has poor
penetration into the lung. Inhaled colistin usage seems promising in the treatment of the VAP causing high mortality. The results of the
studies regarding clinical efficacy of colistin were controversial. Inhaled colistin usage in the treatment of VAP was reviewed according
to the literature.
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Nozokomiyal pnömoni ve ventilatörle ilişkili pnö-
moni (VİP) en yaygın görülen sağlık bakımıyla iliş-

kili infeksiyonlar olup, mortalite oranları oldukça yük-
sektir[1]. Son yıllarda nozokomiyal pnömoni etkeni
olarak en yaygın karşılaşılan mikroorganizmalar Aci-
netobacter spp. ve Pseudomonas spp.’dir[2]. Bu mik-
roorganizmalarla görülen ve giderek artan antibiyotik
direnci, tedavi konusunda farklı arayışları gündeme
getirmiştir. Bu kapsamda eski bir antibiyotik olan ko-
listin, çoklu dirençli Acinetobacter spp. ve Pseudo-
monas spp. türlerinin neden olduğu nozokomiyal
pnömoni tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. 

Kolistin 1949 yılında Japonya’da Bacillus-
polymyxa var. colistinus’dan elde edilmiş ve 1959
yılında gram-negatif infeksiyonların tedavisinde kulla-
nılmaya başlanmıştır. Kolistin bir amid bağı aracılığıy-
la yağ asidine bağlanmış ve molekül ağırlığı 1750 Da
olan siklik katyonik bir dekapeptiddir[3,4]. 

Kolistinin ticari olarak kolistin sülfat ve kolistime-
tat sodyum olmak üzere iki formu mevcuttur. Her iki
formu da inhaler olarak kullanılabilir. Ancak daha az
potent olmakla birlikte kolistimetat sodyumun bron-
kospazm, nefes darlığı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi
toksik etkilerinin, kolistin sülfata göre daha az olduğu
bildirilmiştir. Kolistimetat sodyum inaktif pro-drug
şeklindedir ve in vivo kolistine dönüşerek aktivite gös-
termektedir[4]. 

Kolistin bakteriyel hücre membranını hedef alarak
aktivite gösterir. İlaçla dış membran lipopolisakkaridi

arasındaki etkileşim hücre membranında yıkıma yol
açar ve membran permeabilitesi artar, hücre içeriğinin
dışarı sızmasıyla hücre ölümü meydana gelir[5]. Kolistin
gram-negatif aerop basillerin çoğuna bakterisidal etki
göstermektedir. Bu mikroorganizmalar; Acinetobacter
spp., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., En-
terobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus influ-
enzae, Citrobacter spp., Salmonella spp., Morganel-
la morganii, Shigella spp. ve Yersinia pseudotubercu-
losis’dir[6,7]. Stenotrophomonas maltophilia’ya karşı
da iyi aktivite gösterdiği ve izole edilen suşların %83-
88’inin kolistine duyarlı olduğu bildirilmiştir[8].

Kolistin sülfat ve kolistimetat sodyumun her ikisi
de aerosolize olarak kullanılabilir. Ancak kolistimetat
sodyumun bronkospazm, göğüste sıkışma, boğaz irri-
tasyonu ve öksürük gibi solunum sistemiyle ilgili yan
etkilerinin, kolistin sülfata göre daha az görüldüğü bil-
dirilmiştir[9]. Bu nedenle inhaler kullanımda kolistime-
tat sodyum tercih edilebilir. Bu avantajına rağmen in-
haler kullanımda kolistimetat sodyumun etkisi kolistin
sülfata göre daha düşüktür[4,9]. Kolistin ve kolistin sül-
fatın formülasyonu Şekil 1’de gösterilmiştir[9]. 

İnhaler kolistinin farmakokinetik ve farmakodina-
mik özellikleri hakkındaki veriler çok sınırlıdır ve inha-
ler kullanım “Food and Drug Administration (FDA)”
tarafından onaylanmamıştır. 

İntravenöz (IV) kolistinin akciğer dokusuna geçişi-
nin zayıf olması spekülasyonu ve nozokomiyal pnö-
monideki yüksek mortalite nedeniyle inhaler kullanı-
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mın ek yararı olabileceği ümidi, inhaler kolistin kulla-
nımını gündeme getirmiştir. 

Kolistinin akciğer dokusuna geçişiyle ilgili yapılmış
olan çalışma sayısı sınırlıdır. Deneysel bir çalışmada;
P. aeruginosa’nın etken olduğu pnömonisi olan do-
muzların bir kısmına IV, bir kısmına inhaler kolistin
uygulanmıştır. İnhaler uygulanan grupta median kolis-
tin pik akciğer doku konsantrasyonu 2.8 µg/g olarak
bildirilmiş, IV kolistin uygulanan grupta ise akciğer
dokusunda kolistin tespit edilmemiştir. İnhaler kolisti-
nin doku konsantrasyonu hafif ciddiyette pnömonide
ciddi pnömoniye göre daha yüksek olarak bulunmuş-
tur. Yazarlar sadece serbest form ölçüldüğü için doku-
ya bağlı formun tespit edilmediğini bu nedenle de ak-
ciğer dokusunda kolistin saptanamamış olabileceğini
bildirmişlerdir. Deneysel olarak pnömoni oluşturul-
duktan sonra inhaler ve IV kolistin uygulanan gruplar-
da dokudaki bakteri miktarı ölçülmüştür. İnhaler ve IV
kolistin uygulaması sonrasında dokudaki bakteri mik-
tarının 102 koloni oluşturan birim (kob)/g’ın altına
düşme oranı sırasıyla segmentlerin %67’sinde ve
%28’inde sağlanmıştır[10]. Ancak bu sonuç daha ön-
ceki çalışma sonuçlarıyla uyumlu değildir. Daha önce
yapılmış olan üç hayvan çalışmasında akciğer doku-
sunda kolistinin saptandığı, çalışmalardan birinde
bağlı formun serbest formdan daha yüksek konsant-
rasyonda bulunduğu rapor edilmiştir[11-14]. 

İnsanda IV kullanım durumunda akciğer dokusuna
kolistin geçişiyle ilgili literatürde ulaşılabilen üç makale
mevcut olup, birincisinde 13 VİP olgusunda 3 x 2
MIU IV kolistin uygulamasından sonra bronkoalveoler
lavaj (BAL) sıvısında kolistin bulunmadığı bildirilmiştir.
Bu duruma kolistinin dokuda bağlı durumda olmasının
neden olduğu düşünülmüştür[15]. Markou ve arkadaş-
ları 3 x 225 mg IV kolistimetat sodyum uygulanan iki
hastada BAL ve alveoler sıvıda (ALF) kolistin saptadık-
larını bildirmişlerdir. Hesaplama BAL’ın dilüsyon etki-
si dikkate alınarak yapıldığında, ALF’deki kolistin kon-
santrasyonu serumdaki konsantrasyondan daha yük-
sek bulunmuştur[16]. Bu konudaki diğer bir çalışmada,
Reed ve arkadaşları, kistik fibrozis tanılı hastalarda ko-
listimetat sodyumun IV uygulamasından en az üç gün
sonra, balgamdaki konsantrasyonun plazma konsant-
rasyonundan daha fazla olduğunu bildirmişlerdir[17].

DOZ ve UYGULAMA

İnhaler kolistin uygulaması için önerilen optimal
doz net değildir. Kilosu 40 kg ve altında olanlarda 2

x 40 mg (2 x 500.000 IU), kilosu 40 kg’ın üzerinde
olanlarda ise 2 x 80 mg (2 x 1 milyon IU) önerilmek-
tedir. Tekrarlayan veya ciddi pulmoner infeksiyonlar-
da dozun 3 x 160 mg (3 x 2 milyon IU)’a kadar artı-
rılabileceği bildirilmektedir[9]. 

Kolistin 4 mL normal salin ya da steril suya ekle-
nir, yüz maskesi ile 8 L/dakika hızda nebülizasyon yo-
luyla uygulanır. Ventilatöre bağlı hastada ventilatör
uyumlu nebülizatörler kullanılır. Moleküler instabilite
nedeniyle rekonstitüsyondan hemen sonra uygulan-
malıdır[9]. 

Yayımlanmış çalışmalarda kullanım süresi 7-14
gün olarak bildirilmiştir[18].

KLİNİK PRATİKTE KULLANIM

İnhaler kolistin son 15 yılda kistik fibrozis tanılı
hastalarda mikroorganizma eradikasyonunu sağla-
mak amacıyla siprofloksasinle beraber en az üç hafta,
hatta üç ay kullanılmış ve başarılı sonuçlar elde edil-
miştir[19]. 

İnhaler kolistinin nozokomiyal pnömoni ve
VİP’te kullanımı konusunda 2000’li yıllardan bu ya-
na olgu serileri ve klinik çalışmalar literatürde yer al-
maya başlamıştır. Hamer’in üç olguluk serisi 2000
yılında yayınlanmış ve çoklu dirençli P. aeruginosa
türlerinin etken olduğu üç nozokomiyal pnömoni ol-
gusunun inhaler kolistin uygulamasıyla başarılı bir şe-
kilde tedavi edildiği bildirilmiştir[20]. Her üç olguda da
inhaler kolistine ek olarak seftazidim ve amikasin IV
tedavisi uygulanmıştır. İnhaler kolistine bağlı herhan-
gi bir yan etki saptanmamıştır. Michalopoulos ve ar-
kadaşları, altısı VİP olmak üzere toplam sekiz nozo-
komiyal pnömoni tanılı hastanın yedisinde, üç veya
dörde bölünmüş dozlarda 1.5-6 milyon IU inhaler
kolistin uygulamasıyla kür veya iyileşmenin sağlandı-
ğını bildirmişlerdir. Sorumlu mikroorganizma sekiz
olgunun yedisinde Acinetobacter baumannii, bir ol-
guda ise P. aeruginosa olarak rapor edilmiştir. İzolat-
ların dördü sadece kolistine, diğer dördü ise kolistin
ve gentamisine duyarlı, diğer antibiyotiklere dirençli
olarak saptanmıştır. Kür ya da iyileşme sağlanan altı
olguya aynı anda meropenemle birlikte IV kolistin
uygulaması yapıldığı, bir olguya meropenem IV, bir
olguya da aztreonam + tobramisin IV uygulandığı bi-
ldirilmiştir. İnhaler kolistinle birlikte aztreonam ve
tobramisin uygulanan hasta eksitus olmuştur. Aynı
olgu serisinde beş olguda mikrobiyolojik inceleme
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tekrar yapılabilmiş, dördünde eradikasyon sağlandığı
rapor edilmiştir. Olguların hiçbirinde bronkokonst-
rüksiyon ya da nefes darlığı saptanmamıştır[21]. Kwa
ve arkadaşlarının aynı yıl yapmış oldukları çalışmada,
A. baumannii ve P. aeruginosa’nın etken olduğu 21
VİP olgusunda nebülize kolistinin etkisi araştırılmıştır.
Kolistin 18 olguda 2 x 1 MIU, bir olguda 3 x 1 MIU,
bir olguda 4 x 1 MIU dozunda ortalama 14 gün sü-
reyle uygulanmıştır. Hastaların çoğunun diğer bölge
infeksiyonları için karbapenem, piperasilin-tazobak-
tam, siprofloksasin ve trimetoprim-sülfametoksazol
gibi antibiyotik tedavileri almakta olduğu bildirilmiş-
tir. Bu çalışmada IV kolistin uygulanmamıştır. Klinik
yanıt %57.1, mikrobiyolojik yanıt %85.1 oranların-
da saptanmıştır. Altı hastada ateş, lökositoz ve akci-
ğer grafisi görüntülerinde düzelme ya da gerileme ol-
madığı, bu durumun altta yatan hastalığa ya da kolis-
tine duyarlı olmayan metisiline dirençli Staphylococ-
cus aureus (MRSA) gibi diğer patojenlere bağlı ola-
bileceği belirtilmiştir. Çalışmanın sınırlayıcı yönleri
retrospektif olması ve kontrol grubunun olmaması
olarak bildirilmiştir[22]. 

Aynı dönemde yapılan bir diğer çalışmada çoklu
ilaca dirençli (MDR) gram-negatif bakterilerin etken
olduğu infeksiyonu olan 80 olgu değerlendirilmiştir.
Olguların yaklaşık yarısında etken olarak izole edilen
A. baumannii’nin sadece kolistine duyarlı olduğu ra-
por edilmiştir. Olguların 64’ünde IV ya da oral diğer
bir grup antibiyotik kullanılmıştır. Yetmiş bir atakta in-
haler kolistin kullanıldığı, 49 olgunun pulmoner infek-
siyon tanı kriterlerini karşıladığı, bu olguların da
47’sinde asinetobakter türlerinin, iki olguda ise psö-
domonas türlerinin etken olduğu belirtilmiştir. Söz ko-
nusu çalışmada inhaler kolistin 71 olguda kullanıldığı
halde mikrobiyolojik yanıt oranı 80 olgu üzerinden
%92 olarak bildirilmiştir. Klinik yanıt oranı ve pnömo-
ni tanı kriterlerini karşılamayan olgularda neden inha-
ler kolistin kullanıldığı konusunda, bilgi verilmemiş-
tir[23]. Pereira ve arkadaşlarının çalışmasında, IV po-
limiksin B tedavisine yanıtsız 14 pnömoni olgusuna
IV kolistine ek olarak 2 x 500.000 IU inhaler kolistin
uygulanmıştır. Olguların altısında kür, yedisinde iyileş-
me saptanmış, bir olguda başarı elde edilememiş-
tir[24]. 

Yunanistan’da yapılan prospektif bir çalışmada
VİP tanılı 60 hastaya serum kreatinin düzeyi normal-
se 3 x 1 MIU; serum kreatinin düzeyi > 2 ve 80 yaş
üzerinde veya 50 kg’ın altında ise 3 x 500 MIU aero-

solize kolistin uygulanmıştır. Hastaların 57’sine aynı
anda 3 x 3 MIU IV kolistin ile birlikte diğer bir grup
antibiyotik sistemik olarak verilmiştir. Üç hastaya in-
haler kolistine ek olarak IV kolistin uygulanmamış, in-
haler kolistin meropenemle kombine edilmiştir. Olgu-
ların %83’ünde mikrobiyolojik eradikasyon elde edil-
miş, %83’ünde kür veya iyileşme sağlanmış, %75’i
taburcu edilmiştir. Aynı çalışmada sadece kolistine du-
yarlı mikroorganizmaların etken olduğu 30 VİP has-
tası etkenler de dikkate alınarak değerlendirildiğinde;
A. baumannii için klinik yanıt %73.7 (14/19), P. ae-
ruginosa için %66.7 (4/6) ve Klebsiella pneumoni-
ae için %60 (3/5) olarak bildirilmiştir. Tüm nedenle-
re bağlı hastane mortalitesi %25, VİP’e bağlı mortali-
te %16.7 olarak bildirilmiş, IV kolistin tedavisi uygu-
lanan olguların %16’sında renal yan etki saptanmış-
tır. Nörolojik veya solunum sistemiyle ilgili bir yan et-
ki olmadığı bildirilmiştir. Çalışma sonucunda inhaler
kolistinin VİP’te etkili ve güvenli bir tedavi seçeneği
olabileceği yorumu yapılmıştır[25]. Aynı yazarların ya-
yımlamış oldukları üç VİP, iki nozokomiyal pnömoni
olmak üzere beş olguluk bir olgu serisinde dört hasta-
ya 3 x 1 MIU, bir hastaya 4 x 500.000 IU olmak üze-
re inhaler kolistin uygulanmış, IV kolistin verilmemiş-
tir. IV antibiyotik tedavisi olarak piperasilin-tazobak-
tam, meropenem, seftriakson, siprofloksasin gibi et-
kenlerin dirençli olduğu diğer grup antibiyotikler uy-
gulanmıştır. Hastalarda IV kolistin uygulanmamasının
nedeni üç hastada kraniyoserebral lezyon, bir hasta-
da tetrapleji ve agrypnodal koma olması nedeniyle
nörolojik yan etkiden çekinilmesi, kalan bir hastada
ise serum kreatinin değerinin yüksek (1.7) olması ne-
deniyle nefrotoksisite endişesi olarak açıklanmıştır.
Sonuç; dört olguda sağkalım, bir olguda eksitus ola-
rak bildirilmiş, kolistinle ilişkili yan etki saptanmamış-
tır[26]. 

Tayvan’da yapılmış retrospektif bir çalışmada
MDR A. baumannii’nin etken olduğu, aerosolize ko-
listin alan 45 VİP olgusuna günlük 4.29 ± 0.82 MIU
aerosolize kolistin uygulanmış, altı hastada ek olarak
IV kolistin kullanılırken diğer hastalarda aerosolize
kolistin karbapenemle kombine edilmiştir. Ortalama
10.29 gün süreyle uygulanan tedaviye mikrobiyolojik
yanıt %37.8, klinik yanıt %57.8 olarak bildirilmiştir.
Kolistinle ilişkili bir yan etki saptanmamıştır. Yazarlar
diğer çalışmalara göre daha düşük yanıt oranlarının
saptanmış olmasını “hasta popülasyonundaki farklı-
lıklara ya da farklı ülkelerde kolistinin farklı ticari for-
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mülasyonlarının mevcut olmasına bağlı olabilir” şek-
linde yorumlamışlardır. Çalışmanın sınırlayıcı yönleri
retrospektif olması, kontrol grubu içermemesi, altı
hastada IV kolistin kullanımının sonucu etkilemiş ola-
bileceği şeklinde bildirilmiştir[27]. Naesens ve arkadaş-
larının yapmış olduğu çoklu dirençli P. aeruginosa
suşlarına bağlı nozokomiyal pnömonisi olan 20 olgu
retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olgulardan altı-
sına inhaler kolistin, beş olguya IV kolistin, dokuz ol-
guya IV + inhaler kolistin 19-27 gün süreyle uygulan-
mış, tüm hastalarda piperasilin-tazobaktam veya me-
ropenem eklenmiştir. Çalışma sonucunda inhaler ko-
listin alan altı olguda %100 (6/6), sadece IV kolistin
uygulanan beş olguda %40 (2/5), IV ve inhaler kolis-
tinin kombine kullanıldığı dokuz olguda %78 (7/9)
klinik yanıt elde edildiği ancak hastaların hiçbirinde
mikrobiyolojik eradikasyon sağlanamadığı bildirilmiş-
tir. Tüm hastalarda kolistine ek olarak IV meropenem
veya piperasilin-tazobaktam kullanıldığı rapor edil-
miştir. İnhaler kolistin alan tüm hastalar birarada de-
ğerlendirildiğinde klinik yanıt; beta-laktamla birlikte
inhaler kolistin uygulanan grupta (dokuz olguda IV
kolistin kullanımı da mevcut) %87 (13/15), beta-lak-
tamla parenteral kolistin kombinasyonu uygulanan
grupta %40 (2/5) olarak bildirilmiştir. Beta-laktam ile
kombine inhaler kolistin grubunda 15 hastadan üçü
eksitus olurken, beta-laktamla parenteral kolistin
kombinasyonu uygulanan grupta beş hastanın beşi-
nin de eksitus olduğu rapor edilmiştir[28].

Ulaşılabilen literatürde inhaler kolistin kullanımı
konusunda kontrol grubu içeren biri retrospektif ko-
hort, biri olgu kontrol, biri de prospektif randomize
olmak üzere üç çalışma mevcuttur. 

Bu çalışmalardan ilki Corbilla ve arkadaşları tara-
fından yayımlanan retrospektif kohort çalışma olup,
gram-negatif mikroorganizmaların etken olduğu 78
VİP olgusuna IV kolistinle kombine inhaler kolistin,
43 olguya IV kolistin tedavisi uygulanmıştır. IV kolis-
tin grubunda 18 hastaya çoğunlukla karbapenem ol-
mak üzere sorumlu mikroorganizmanın duyarlı oldu-
ğu bir antibiyotik uygulandığı, inhaler grupta ise beş
olguya diğer bir grup antibiyotik kullanıldığı belirtil-
miştir. İnhaler kolistinle kombine IV kolistin kullanı-
lan hasta grubunda kür %79.5, sadece IV kolistin
kullanılan grupta %60.5 olarak saptanmıştır (p=
0.025). Mortalite oranları sırasıyla %39.7 ve %45.2
olarak bildirilmiş, aradaki fark istatistiksel olarak an-
lamlı bulunmamıştır. Sonuçta çok değişkenli analizde

inhaler kolistin kullanımı VİP kürü ile ilişkili olarak
bulunmuştur (OR: 2.53). Diğer bir grup antibiyotikle
kolistinin kombine kullanıldığı olgular çalışma dışı bı-
rakılarak analiz yapıldığında klinik kür sadece IV ko-
listin alanlarda %57.9 (22/38)’a karşı IV + inhaler
kolistin alan hastalarda %76.7 (46/60) olarak bulun-
muştur (p= 0.049). Aynı alt gruplarda (sadece kolis-
tin tedavisi uygulananlar) mortalite oranları değerlen-
dirildiğinde sırasıyla %47.4 (18/38)’e karşı %40
(24/60) olarak bildirilmiştir (p= 0.47). Bu çalışmada
mortalite için bağımsız değişkenler; malignansi,
APACHE II skorunun yüksek olması ve IV kolistin
dozunun düşük olması olarak bildirilmiştir[29]. Sonuç-
ta inhaler kolistin eklenmesiyle kür oranlarında artış
olduğu saptanırken mortalitede önemli bir farklılık
saptanmamıştır. Çalışmanın yazarlar tarafından da
belirtilen kısıtlılıkları; retrospektif olması, IV kolistin
+ inhaler kolistin grubunda tedavinin daha uzun sü-
reli uygulanmış olması ve IV kolistin grubunda sade-
ce kolistine duyarlı mikroorganizma oranının daha
yüksek olması şeklindedir. 

Bu konuda Kofteridis ve arkadaşları tarafından
karşılaştırmalı olgu-kontrol çalışması yapılmış ve bu
çalışmaya MDR gram-negatif VİP olguları alınmıştır.
Her iki grubun demografik ve klinik özellikleri arasın-
da istatistiksel açıdan herhangi bir fark olmadığı belir-
tilmiştir. Kırk üç olguya inhaler kolistin (2 x 2 MU) ve
IV kolistin (3 x 3 MU) kombinasyonu ortalama 13
gün, 43 olguya IV kolistin (3 x 3 MU) ortalama 10
gün süreyle uygulanmıştır. VİP etkenleri olarak %77
A. baumannii, %14 K. pneumoniae, %9.3 P. aeru-
ginosa izole edilmiştir. İnhaler kolistinle kombine IV
kolistin uygulanan 43 hastanın 32 (%75)’sinde klinik
kür veya iyileşme saptanırken yalnız IV kolistin uygu-
lanan 43 hastanın 26 (%60)’sında klinik iyileşme ve-
ya kür saptanmıştır. Aradaki fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmamıştır. İnhaler kolistin + IV kolistin
tedavisinin klinik kür açısından bağımsız bir belirleyici
olup olmadığını saptamak için lojistik regresyon mo-
deli de oluşturulmuş, sonuçta klinik kür oranlarında
IV + aerosolize kolistinle ilişkili istatistiksel önemli bir
fark olmadığı bildirilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada
daha önceki çalışmalardan farklı olarak, IV kolistine
aerosolize kolistin eklenmesinin mikroorganizma era-
dikasyonu, klinik kür ve mortalite açısından etkisinin
olmadığı saptanmıştır. Çalışmanın tek merkezli, ret-
rospektif, hasta sayısının az olması gibi kısıtlılıklarının
olduğu, beta hatasının söz konusu olabileceği bildiril-
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miştir. Yazarlar bu konuda randomize kontrollü bir ça-
lışma gerektiği yorumunu yapmışlardır[30]. 

İnhaler kolistin kullanımı ile ilgili ilk randomize
kontrollü çalışma Rattanaumpawan ve arkadaşları ta-
rafından A. baumannii ve P. aeruginosa’nın etken ol-
duğu 100 VİP olgusunda yapılmıştır. Bu olguların IV
olarak karbapenem, kolistin ve beta-laktam/beta-lak-
tamaz inhibitörleri aldıkları belirtilmiştir. Kırk dokuz
hastaya nebülize steril serum fizyolojik, 51 hastaya ne-
bülize kolistin 2 x 75 mg, 75 mg kolistin 4 mL serum
fizyolojik içinde çözülerek ultrasonik veya jet nebüli-
zerle 10 dakikada uygulanmıştır. Her iki grup arasın-
da demografik özellikler, klinik ve mikrobiyolojik özel-
likler ve sistemik antibiyotik kullanımı açısından fark
olmadığı bildirilmiştir. İyi klinik yanıt inhaler kolistin
grubunda %51, kontrol grubunda %53.1 (p= 0.84);
mikrobiyolojik yanıt inhaler kolistin grubunda %60.9,
kontrol grubunda %38.2 (p= 0.03) olarak bulunmuş-
tur. Yan etkiler değerlendirildiğinde bronkospazm; in-
haler kolistin grubunda %7.8, kontrol grubunda %2
(p= 0.36), renal yetmezlik; inhaler kolistin grubunda
%25.5, kontrol grubunda %22.4 (p= 0.82) olarak
saptanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda da Kofteridis
ve arkadaşlarının bulduklarına benzer şekilde ek klinik
yarar saptanmamıştır. Ancak yazarlar hastaların ço-
ğunda VİP tanısı sırasındaki APACHE II ortalamasının
19 olmasının dikkate alınması gerektiğini, alveollerde
yeterli olmayan kolistin birikiminin söz konusu olabile-
ceğini, inhaler kolistinin faydalı etkisi %25’in altında
ise her iki koldaki hasta sayısının (50), bunu saptama-
da yetersiz kalacağını bildirmişlerdir[31]. 

Yakın zamanda yayınlanmış diğer bir olgu-kontrol
çalışmasında inhaler kolistin kullanımının solunum sis-
teminde MDR A. baumannii eradikasyonuna etkisi
araştırılmıştır. MDR A. baumannii ile kolonizasyonu
ve/veya infeksiyonu olan olgulardan 39’una 2 x 2 MIU
inhaler kolistin uygulanmış, 39’u ise kontrol grubunu
oluşturmuştur. İki hafta içindeki mikrobiyolojik eradikas-
yon oranı çalışma grubunda %84.6, kontrol grubunda
%10.3 olarak bulunmuştur (p< 0.001). Ancak çalışma
grubunun %21.2’sinde rekürrens/rekolonizasyon görü-
lürken, kontrol grubunda saptanmamıştır (p= 0.57)[32].

YAN ETKİ

Yapılan çalışmalarda bronkospazm en sık bildiri-
len yan etkiler arasındadır[4,33-36]. Kistik fibrozisli
hastalardan elde edilen deneyimlere göre inhaler ko-
listinle en sık bildirilen yan etkiler öksürük, boğaz irri-

tasyonu ve ağızda anormal tat şeklindedir[37]. Astım
ve akut solunum sıkıntısı sendromu diğer solunumsal
yan etkiler olarak rapor edilmiştir[38,39]. Bildirilen di-
ğer yan etkiler; hipotansiyon, hipersensitivite pnö-
monisi ve renal yetmezlik şeklindedir[40-42]. 

ANTİBİYOTİK DİRENCİNE ETKİ

Antibiyotiklerin topikal kullanımındaki en önemli
endişe direnç oranlarını artırma konusundaki olumsuz
etkileridir. Ne yazık ki literatürde inhaler kolistin kul-
lanımının direnç oranlarını etkileyip etkilemediği ko-
nusunda yapılmış randomize kontrollü bir çalışmaya
ulaşılamamıştır. 

SONUÇ

Yapılan olgu serileri ve çalışmalar birarada değer-
lendirildiğinde üç olgu serisinde etkili, kontrol grubu
içermeyen altı klinik çalışmada etkili, kontrol grubu
içeren retrospektif bir çalışmada etkili, yine kontrol
grubu içeren retrospektif bir çalışmada etkisiz, rando-
mize kontrollü bir çalışmada etkisiz olarak bulunmuş-
tur. Amerikan Toraks Derneği (ATS)’nin önerilerine
göre sistemik tedaviye yanıt vermeyen MDR gram-
negatif mikroorganizmalara bağlı pnömonide siste-
mik tedaviye aerosolize antibiyotiklerin eklenmesinin
faydalı olabileceği belirtilmektedir ancak inhaler kolis-
tin kullanımı konusunda daha fazla randomize çalış-
ma yapılması gerekmektedir[43]. 
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