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ÖZET

Rekombinant insan aktive edilmi� protein C “drotrecogin alfa” olarak da adlandırılır; antiinflamatuar, antitrombotik,

antifibrinolitik özelliklere sahiptir. Rekombinant insan aktive edilmi� protein C, Faz III PROWESS çalı�masının sonuçlarına

dayanılarak Amerikan Gıda ve �laç Birimi (FDA) tarafından a�ır sepsisli hastalarda kullanıma onaylanmı�tır. Drotrecogin

alfa a�ır sepsisli hastalarda mortalite ve morbiditeyi azaltmı�tır. Ba�arı a�ır sepsisli hastalarda deneyimli hekimlerin

çalı�tı�ı iyi organize edilmi� yo�un bakımlardan gelecektir. Yo�un bakım ortamına katılan bu yeni ilacın pozisyonu, a�ır

septik olan veya di�er hastalarda yapılan ve yapılmakta olan çalı�malar ile daha da netle�ecektir.
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SUMMARY

Active Protein C

Recombinant human activated protein C, also known as drotrecogin alfa (activated) possesses anti-inflammatory,

antithrombotic and profibrinolytic properties. Based on the result of the phase III PROWESS trial recombinant human

activated protein C was approved by the Food and Drug Administration (FDA) for use in severely septic patients. Treatment

with drotrecogin alfa significantly reduces morbidity and mortality in severely septic patients. The success will come in

well-organized intensive care units where physicians are experienced with severe sepsis patients and have committed to

learning the risks and benefits of this new agent. Additional studies of severely septic and other patient types are already

underway and should help to clarify more precisely the position of this new addition to the intensive care armamentarium.
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Aktive protein C ve etki mekanizmaları
Protein C (PC) karaci�erde hepatositlerde K vitaminine

ba�ımlı olarak üretilen bir serin proteazı olup dola�ımda inaktif
formdadır. Sepsisin erken dönemlerinde monositlerden
salgılanan proinflamatuar sitokinler endotelial hücreler üzerinde
veya içerisinde çe�itli proinflamatuar olayları tetiklerler. Aynı
endotel hücresi ve monositler doku faktörünü açı�a çıkarırlar.
Bu faktör ekstrinsik koagulasyon yolunu aktive eder. Trombin
olu�tu�unda, trombomodulinle (TM) (endotel yüzey proteini)
ba�lanarak antikoagulan yanıtı ba�latır. Bu trombin-
trombomodulin (TTM) kompleksi endoteliyal protein C
reseptörü (EPCR) varlı�ında protein C’yi aktif formuna
dönü�türür(21). Protein C’nin EPCR’ye ba�lanması PC’nin
TTM tarafından aktivasyonunu yakla�ık 20 kat arttırır. �lave
olarak trombosit faktör 4 (bol alfa granüllü protein) trombosit
aktivasyonu ile salınır. APC’nin in-vivo üretimini arttırır. TM

tip 1 membran proteini olup, beyin hariç tüm damarsal
yapılarda, protein C reseptörleri ise büyük kan damarlarında
bolca bulunur(14).

Aktive protein C antitrombotik (FVa ve FVIIIa’yı inaktive
eder), profibrinolitik (PAI inaktivasyonu yolu ile), antiinflama-
tuar ve antiapopitotik özelliklere sahiptir. Aktive protein C
Fk Va ve VIIIa’yı inhibe eder, trombin formasyonunu azaltarak
koagülasyon kaskadını yava�latır. Bu reaksiyon kofaktör
protein S tarafından arttırılır. Trombin ve fibrin olu�umu ile
aktive edilen fibrinolitik sistem fibrin çökmesi ve trombin
formasyonunu düzenler. Aktive protein C trombin aktivable
fibrinolitik inhibitör (TAFI) ve plazminojen aktivatör inhibitör
1’in aktivitesini azaltır, pıhtı parçalanmasını arttırır. Trombin
hücre adezyon moleküllerini indükler, endotel hücrelerinden
sitokin üretimini arttırır, inflamatuar hücrelerin açı�a çıkı�ı
ve doku faktörü üretimine neden olur. Aktive protein C indirek



olarak trombin olu�umunu ve bununla birlikte proinflamatuar
etkileri inhibe ederek inflamasyona ters etki yapar. Aktive
protein C sitokin üretimini, nötrofil kaynaklı hasarı azaltır,
nötrofil aktivasyonunu azaltır. Nükleer faktör �� yolunu,
proinflamatuar gen olu�umu ve hücre ya�amını etkiler.
NF-�� oksidatif stres hücre adezyonu, apopitozise aracılık
eder, trombin tarafından indüklenen inflamatuvar yola�a
katılır. Endotelyal hücrelerde APC, NF-�� uyarımı ve
apopitozisi azaltır(16,20).

Kritik hastalarda PC düzeyi dü�er ve bu dü�me mortalitede
artma ile korale olarak bulunmu�tur. �iddetli PC eksikli�i
olanlarda erken ölüm (ço�unlu�u MOD ve inatçı �oktan)
oldu�u gösterilmi�tir. Dü�ük protein C düzeyleri vasküler
kaçak, karaci�erde azalmı� sentez veya artmı� tüketime ba�lı
olabilir. A�ır sepsis PC sistemini çe�itli mekanizmalar ile
hasara u�ratır. A�ır sepsis trombomodulini azaltır, EPCR’ni
baskılar, endotelyal disfonksiyona neden olur. Bu da PC’nin
aktif hale dönmesini yava�latır, PC dengesi bozulmu� olur.
Protrombotik ve proinflamatuar ortam geli�ir. Mortaliteyi
azaltmada APC birçok potansiyel mekanizmaya sahip olup
bunlardan herhangi birini izole etmek mümkün olmamı�tır.
Muhtemelen bu mekanizmaların sinerjistik ektisi
mevcuttur(15,19).

Aktive protein C endikasyonu
rhAPC endojenoz APC’nin rekombinant bir formudur.

rhAPC memeli hücre zincirinden elde edilir. Plazma serin
proteaz inhibitörlerince yıkılır. Yava� ve hızlı faz olmak üzere
iki fazlı yıkıma u�rar. rhAPC yüksek ölüm riski olan (APACHE
II skoru 25 veya üzeri, sepsis kaynaklı çoklu organ yetmezli�i,
septik �ok veya sepsis kaynaklı ARDS) ve kanama riskine
ili�kin kesin kontrendikasyon olmayan hastalarda veya
rhAPC’nin potansiyel yararlarının kontrendikasyonlarına üstün
oldu�u durumlarda endikedir. Avrupa’da çoklu organ yetmezli�i
olan a�ır sepsis hastasında en iyi standart bakıma ilave edilmesi
rehberlere girmi�tir(9). Aktive protein C ya�, cins, karaci�er
veya böbrek fonksiyonlarının durumundan etkilenmez.

Klinik çalı�malar
Aktive protein C’nin faz I çalı�maları: 8 tanesi normal

gönüllülerde olan 13 klinik çalı�ma yapılmı�tır(21). Faz II
rhAPC’nin etkin doz ve süresini bulmak için planlanmı� tek
çalı�mada 131 a�ır sepsis hastasında, 4 ayrı doz (12, 18, 24
veya 30 μg/kg/saat) iki ayrı zaman dilimi için (48 veya 96
saat) çalı�ılmı�tır. Mortalitede plasebo ve rhAPC gruplarında
fark saptanamayan çalı�ma ya�am yararını gösterebilmek için
yeterli güce sahip bulunmamı�tır. 24 μg/kg/saatlik infüzyonun
96 saat uygulamasında D-dimerde en fazla azalma saptanmı�
ve bu rejim faz III klinik çalı�ma için benimsenmi�tir(4).

Aktive protein C’nin çok ses getiren faz III çalı�ması
rekombinant insan aktive protein C’nin a�ır sepsiste etkinlik

ve güvenilirli�i [Recombinant human protein C Worldwide
Evaluation in Severe Sepsis (PROWESS)] ismi ile prospektif,
randomize, çift kör, çok merkezli, çok uluslu, 1690 a�ır sepsis
hastasında Haziran 1998 ve Temmuz 2000 arasında
yapılmı�tır(7). Bu çalı�mada Bone ve ark.(8)’nın tanımladı�ı
sepsis kriterlerinin bir modifikasyonu kullanılarak a�ır sepsis
kriterleri tanımlanmı� ve hasta seçimi buna göre yapılmı�tır.
11 Ülkede 164 merkezde yürütülen bu çalı�mada, çalı�ma
grubu hastalarına 24 μg/kg/saatlik drotrecogin alfa (DAA-
rekombinant insan aktive protein C) infüzyonu 96 saat
uygulanmı�, aynı dönem için kontrol grubuna plasebo
uygulanmı�tır. Hastalar infüzyonun ba�lamasından sonra 28
gün süre ile veya ölünceye dek izlenmi�lerdir. Hastalardan
belli günlerde kan örnekleri alınmı�tır. D-dimer, plazminojen
aktivatör inhibitör, serum IL6 düzeylerine bakılmı�, serum
D-dimer düzeyleri hem tedavi, hem de plasebo grubunda
yüksek iken DAA infüzyonu sırasında D-dimer düzeylerinde
anlamlı olarak dü�me saptanmı�tır. D-dimer konsantrasyonları
ilaç infüzyonu sonlandırıldıktan sonra tekrar yükselmi�tir.
Plazminojen aktivatör inhibitör-I (PAI-1) düzeyleri erken
sepsiste artar, zamanla dü�er. DAA ile PAI–1 düzeylerinde
dü�me çok daha fazla olmu�, plazminojen düzeyleri daha
yüksek olarak bulunmu�, bu da fibrinolizise gidi�i
desteklemi�tir. Serum IL-6 düzeyleri APC ile anlamlı olarak
dü�mü� (7. güne dek), bu bulgu APC’nin a�ır sepsis
hastalarındaki antiinflamatuar etkisini onaylamı�tır(7).

Tüm hastalar de�erlendirildi�inde drotrecogin alfa
grubunda 28 günlük mortalite % 24.7 iken, plasebo grubunda
% 30.8 olmu�, mortalitede drotrecogin alfa ile % 6 kesin,
% 19 göreceli azalma saptanmı�tır(7). PROWESS’in biti�inden
sonra 2000 hasta daha ilave edilerek analiz edilmi� ve aynı
mortalite oranları bulunmu�tur. PROWESS’e dahil olan hastalar
30 ay süre ile izlendiklerinde de tedavi grubunda mortalitedeki
dü�üklük devam etmi�, ancak istatistiksel anlamlılık elde
edilememi�tir. Bu, çalı�ma grubu hasta sayısının yeterli
olmamasına ba�lanmı�tır(1). Sa� kalım 28 günden sonra 3 aya
dek hızla azalmı�, ancak daha sonra bu dü�me yava�lamı�tır.

Vincent ve ark.(23) PROWESS’teki hastaları organ sistem
disfonksiyonları açısından incelemi�lerdir. Drotecogin alfa
ile tedavi olan hastalarda organ yetmezli�i olmayan günlerin
daha fazla oldu�u görülmü�tür. Ek olarak bu hastalar �ok ve
solunum yetmezli�i ile daha kısa sürede ba�a çıkabilmi�lerdir.
Ayrıca DAA özellikle hematolojik sistemde yeni organ
disfonksiyonu geli�imini önlemi�tir. DAA grubu ya�ayan
hastaları, plasebo ya�ayanlarına benzer olarak organ
fonksiyonlarını devam ettirmi�, artmı� sa� kalım artmı�
morbidite ile birlikte olmamı�tır(23). Hastaların 28 gün sonraki
durumları de�erlendirildi�inde günlük ya�am aktivite skorları
her iki grupta da e�it bulunmu�tur. Hastane çıkı�ında
bakımevine gönderilen veya di�er hastaneye gönderilen hasta
yüzdesi gruplar arasında farksız, ancak ölen hasta yüzdesi
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plasebo grubunda daha fazla gösterilmi�tir(17). Hastalar
çalı�maya alındıkları andaki organ yetmezli�i sayılarına göre
de�erlendirilmi�ler ve organ yetmezli�i sayısı ne olursa olsun
tedavi grubunda mortalite daha az olmu�tur(13).

Hastalar tek organ yetmezlikli ve çoklu organ yetmezlikli
olarak ayrıldı�ında da yine tedavi grubunda belirgin mortalite
azalması olmu�tur. Organ yetmezli�i derecesi ne olursa olsun
ilaç etkin olarak saptanmı�tır. Bir organ yetmezli�inde kesin
risk azalması % 1.7, iki organ yetmezli�inde kesin risk azalması
% 5.3, üç organ yetmezli�inde kesin risk azalması % 8.3, dört
organ yetmezli�inde kesin risk azalması % 10.6 olmu�tur.
Çoklu organ yetmezli�i olan olgularda kardiyovasküler ve
solunum sistem fonksiyonları daha kısa sürede geri
dönmü�tür(10). Hastalar APACHE düzeylerine göre dört ayrı
gruba ayrılmı�lar, en dü�ük APACHE II düzeyine sahip olan
1/4’lük kısmı ilaçtan yarar sa�layamamı�tır(3). Buradan
DAA’nın yararı, dü�ük APACHE II’li hastalarda az, hiç yok
veya hatta kanama riskini göze almaya de�mez gibi bir yorum
çıkartılmı�, bu da FDA’yı DAA kullanımını sadece yüksek
riskli hastalarda onaylamaya zorlamı�tır. Ne yazık ki APACHE
skorunu her hastada tedaviye karar verdirici olarak kullanmak
problemleri daha da karma�ık hale getirmi�tir. PROWESS’te
baseline APACHE II de�erleri 24 saat önceki en uç de�erlerden
elde edilir. Ço�unlukla bu veriler acil serviste elde edilemez.
De�erlendiren ki�iye ve resüsitasyona göre farklılıklar
gösterebilir. Resüsitasyon öncesi ve sonrası farklı de�erler
alınabilir. PROWESS’te APACHE II için geli�igüzel dört grup
seçilmi�tir. Subgruplar için güç analizi yapılmamı�tır. En alt
1/4’lük gruptaki hastaların bir kısmı da bu tedaviden fayda
görebilirler. Birçok uygulayıcı APACHE skorunu DAA
uygulamasında risk/yarar oranı olarak belirlenmesinde
kullanmasına ra�men temelde bu do�ru de�ildir. En dü�ük
risk/yarar oranına sahip hastaların seçilmesi yararı
kolayla�tırabilir gibi görünmektedir. Ne yazık ki hemoraji için
yüksek risk ta�ıyan bazı hastalar da menenjit, purpura fulminans
hastaları gibi tedaviden çok fayda sa�layabilirler.

�lacın ve tedavinin subgrup analizleri yapıldı�ında;
hastaların en dü�ük IL-6’ya sahip olan 1/4’lük kısmı en yüksek
olan 1/4’lük kısma göre DAA’dan daha fazla yarar sa�lamı�tır.
Ya�, cins, KKY, kanser, KOAH, infeksiyonun yeri ve tipine
göre her ko�ulda etkin gösterilmi�tir(13). Antibiyotik tedavi
yeterli olsa da olmasa da tedavi etkin olarak bulunmu�tur(11).
Ya�ın tedavinin etkinli�i üzerindeki etkisinin de�erlendirildi�i
çalı�malarda 75 ya� üzerindeki 386 hasta de�erlendirilmi�,
tedavi 28 günlük mortalite ve hastane mortalitesini azaltmı�tır.
Fonksiyonel ba�ımlılık plasebo ve tedavi grubunda aynı olmu�,
ya�lı hastalarda morbiditede artma olmaksızın sa� kalım
artmı�tır. Trombosit sayısı normalin altında olan 434 hasta
mortalitede % 10 kesin azalma, % 28 göreceli azalma
göstermi�lerdir. Bu artmı� sa� kalım �ansının, a�ır müdahale
edilemeyen kanamaya kar�ı önemini göstermi�tir(12). Ya�,

önceki fonksiyonel ba�ımlılık, APACHE II skoru ve organ
disfonksiyonunun durumuna göre hastalar gruplandırılmı� ve
30 aylık sa� kalım e�rileri çıkartılmı�tır. Ya�lı, fonksiyonel
ba�ımlılı�ı olanlarda, çoklu organ yetmezli�i olanlarda ve
�iddet skoru yüksek olanlarda sa� kalım daha dü�ük olmu�tur.
APACHE II skoru 25’in üzerinde olanlarda mortalitede kesin
azalma % 13 olmu�tur(1).

Rekombinant aktive protein C yan etkiler açısından
incelendi�inde, PROWESS’te görülen tek önemli yan etki
kanama olmu�tur. Drotrecogin alfa grubunda 28 günlük
dönemde kanama ata�ı görülme riski % 24.9 iken bu oran
plasebo ile % 17.7 olarak saptanmı�tır. �ntrakraniyal hemoraji,
hayatı tehdit eden kanama, iki ardı�ık gün içerisinde 3 üniteden
fazla kan transfüzyonu gibi önemli kanama insidansı DAA
ile % 3.5, plasebo ile % 2 olmu�tur. Kanlanması fazla olan
organların yaralanması, büyük damar yaralanması, G�S’de
ülserasyon varlı�ı, trombosit sayısının 30,000 altında olması,
INR’nin 3’ün, aPTT’nin 120 sn’nin üzerinde olması kanama
riskini arttırmı�tır(7). Drotrecogin alfa uygulanan tüm çalı�malar
birlikte de�erlendirildi�inde 28 günlük önemli kanama
drotrecogin alfa kullanılan 2786 olguda % 5.3, 881 plasebo
grubu olgusunda % 2.3 olmu�tur. �ntrakraniyal hemorajiler
ayrıca de�erlendirildi�inde bunların ço�unlukla ilaç infüzyonu
döneminde ortaya çıktı�ı ve büyük kısmının trombositopeni,
menenjit veya her ikisi ile ili�kili oldu�u gösterilmi�tir.
�ntrakraniyal kanama riski endi�e verici olmakla birlikte
mortalitedeki anlamlı azalma dikkate alındı�ı zaman önemsiz
gibi dü�ünülmü�tür(5). APACHE de�eri 24’ün üzerinde olan
hastalarda her santral sinir sistemi kanamasına kar�ı 130 ya�am
kazanılmı�tır(3). �skemik ve hemorajik inmeler dü�ünüldü�ünde
DAA ile risk % 0.5 iken, plasebo ile % 1 olarak gösterilmi�tir
(5). Bunun nedeni tam olarak anla�ılamamakla birlikte APC’nin
nöroprotektif etkisi çok yeni olarak gösterilmi�tir.

Aktive protein C’nin çalı�ıldı�ı bir ba�ka prospektif,
uluslararası, 25 ayrı ülke, 361 merkez, faz 3b çalı�masında
(Extended Evaluation of Recombinant Human Activated
Protein C-ENHANCE) 2378 hasta DAA ile tedavi olmu�; bu
çalı�mada elde edilen sa� kalım oranları PROWESS çalı�ması
ile benzer (mortalite % 25.3) olarak gösterilmi�tir. Mortalite
tüm hastalarda ve APACHE II �25 olan hastalarda ilaç sepsis
ili�kili organ disfonksiyonu ortaya çıktı�ı gün ba�lananlarda
belirgin olarak daha dü�ük olmu�tur. APACHE II �25, a�ır
sepsisli olgularda tedavi ve plasebo grupları arasında gözlenen
mortalite farklılı�ı: 0-12 saatte ba�lanan olgularda % 16, 12-
24 saatte ba�lanan olgularda % 13.5, 24-48 saatte ba�lanan
olgularda % 0 olmu�tur. Erken tedavi tüm APACHE II
düzeylerinde etkin olarak saptanmı�tır. Erken tedavi ile
ventilatör günü, yo�un bakım yatı� süresi ve hastane yatı�
süresi daha az olmu�tur(6).

Be� ayrı sepsis çalı�masındaki 4400 hasta DAA ile erken
tedavinin yararı açısından incelenmi�tir. Organ disfonksiyonu
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oldu�u anda tedavi edilen hastalarda odds oranı ölüm için
% 33 oranında azalma göstermi�tir. A�ır sepsis ortaya çıktıktan
12 ve 24 saat sonra tedavisi ba�lananlar, organ disfonksiyonu
ortaya çıktıktan 35 saat sonra tedavisi ba�lananlar ile
kar�ıla�tırıldı�ında mortalite 12 saat sonra ba�lananlarda
% 24, 24 saat sonra ba�lananlarda % 12 oranında azalmı�tır. Etik
kurallar DAA uygulamasının erken veya geç olu�una göre olan
bir randomizasyonu önlemekle birlikte hasta analizlerinde erken
uygulamanın daha faydalı oldu�u gösterilmi�tir(24).

�lacın tek önemli yan etkisi olan kanama, ilacı kullanır
iken cerrahi giri�im ve i�lemlere dikkat edilmesini gerektirmek-
tedir. �lacın ne kadar süre için kesilece�ine karar vermek için
giri�imler cerrahi olarak büyüklüklerine göre sınıflanmı�tır.
Arteriyel hat uygulanması (radyal, femoral), femoral ven
kanülasyonu, intübasyon tüp veya trakeotomi kanülünün
de�i�tirilmesi gibi küçük giri�imlerde infüzyon iki saat
öncesinde kesilir, kanama yok ise giri�imin hemen ardından
ba�lanır. Santral hat uygulaması, lomber ponksiyon, toraks
tüpü uygulaması, parasentez, perkutan drenaj, nefrostomi,
gastroskopi, yara debridmanı gibi daha invaziv olan giri�imlerde
infüzyon iki saat öncesinde kesilir, kanama yok ise giri�imin
iki saat ardından ba�lanır. Cerrahi giri�im yapılacak ise infüzyon
iki saat öncesinde kesilir, kanama yok ise giri�imin 12 saat
sonrasında ba�lanır. Hastada epidural kateter var ise epidural
kateteri çekilir ve 12 saat sonra ilaç ba�lanabilir(18).

�lacın kullanımında kanama yan etkisi açısından özellikle
dikkat edilmesi gereken durumlar:

- Hasta hemostazisini etkileyecek bir ilaç kullanıyor ise,
Örne�in: heparin 15 Ü/kg/saat veya daha fazla,

- Trombosit sayısı 30,000 altında ise (dikkatli kullan),
- INR 3’ün üzerinde ise,
- Son 6 hafta içerisinde G�S kanaması,
- Son üç gün içerisinde fibrinolitik tedavi almı� ise,
- Son 7 gün içerisinde oral antikoagülan veya glikoprotein

IIb/IIIa inhibitörü almı� ise,
- Son 7 gün içerisinde 650 mg/gün üzerinde aspirin veya

di�er platelet inhibitörleri almı� ise,
- Son üç ay içerisinde iskemik inme geçirmi� ise,
- �ntrakranial a.v. malformasyon veya anevrizma,
- Kanama diyatezi mevcudiyetinde,
- Kronik �iddetli hepatik hastalık,
- Kanamanın belirgin tehlike oldu�u tüm di�er durumlarda

da ilaç kullanılmamalıdır.
- Hamile kadınlar ancak yararları risklerinden fazla ise

kullanabilirler(22).

Maliyet
�lacın kullanımının maliyete etkisini de�erlendirmek

amacı ile hastane kaynakları kullanımı sorgulanmı�, toplam
tedavi giri�im skorlarına (TISS-28 skoruna) bakılmı� ve burada

kaynak kullanımı açısından de�erlendirildi�inde gruplar
arasında fark saptanmamı�tır. Kaynak kullanımının bir di�er
göstergesi olan yatı� süresi gruplar arasında farklı bulunma-
mı�tır. Drotrecogin alfa ile ya�ayan hasta yüzdesi artmı�,
ancak bu toplam TISS-28 skoru, yo�un bakım yatı� süresi ve
hastane yatı� süresinde artma ile birlikte olmamı�tır(17).

A�ır sepsisli ve sepsisten çıkarlarsa anlamlı bir ya�am
beklentisi olan hastalarda DAA yo�un bakımda di�er kabul
görmü� birçok tedaviye benzer maliyet etkinlik oranına sahiptir.
PROWESS’te kesin mortalite azalması GISSI (streptokinaz,
AMI’de) ve GUSTO (tPA ve streptokinaz AMI’de) ile
kar�ıla�tırılabilir olarak bulunmu�tur. Mortalitedeki bu azalma
tüm PROWESS hastaları için % 6.1, birden fazla organ
yetmezli�inde % 7.4, APACHE II >24 ise % 13 iken GISSI’de
bu oran % 2.3, GUSTO’da % 1 olarak hesaplanmı�tır. Ancak
DAA’dan farklı olarak bu tedaviler serbest olarak
kullanılmaktadır. Di�er bir dikkat edilen parametre bir ya�am
kazanmak için tedavi edilmesi gereken hasta sayısıdır. Bir
ilave ya�am kazanmak için tedavi edilmesi gereken hasta
sayısı acil serviste uygulanan di�er giri�imler ile kar�ıla�tırıl-
dı�ında tercih edilebilir bulunmu�tur. GISSI ve GUSTO’da
bir ilave ya�am için sırası ile 43 ve 100 hasta tedavi etmek
gerekmi�tir. DAA ile bir ya�am kazanmak için bir organdan
fazla yetmezlik varsa 13 hasta, APACHE II >24 ise 8 hasta
tedavi etmek gerekmi�tir(3).

A�ır sepsisli hastalarda ilave kazanılan her bir ya�am
yılı için maliyet 48,000 dolar olarak hesaplanmı�tır. APACHE
II skoru �25 olan hastalarda bu 27,400 dolardır. APACHE II
skoru 25’in altında olanların maliyet yarar analizinde ilaç
etkisiz bulunmu�tur. Ara�tırmacılar DAA’nın maliyetini
kullanmama için ana neden olarak gösterirler iken her bir
ya�ama yılı maliyetinin analizi DAA’nın rutinde kullanılan
birçok tedaviden daha uygun oldu�unu göstermi�tir(2).

Sonuç
A�ır sepsisli ve kritik hasta yönetimi bilgi, deneyim ve

uzmanlık gerektirir. A�ır sepsis hastasında pahalı ilaç
uygulamalarına geçmeden öncelikle yo�un bakımda
uygulanması gereken temel önlemler gözden geçirilmelidir.
Bunlar:
� Yeterli personeli bulunan ve bir yo�un bakım uzmanının

yönetiminde bir yo�un bakım,
� Erken ve hedefe yönelmi� sıvı resüsitasyonu,
� Dü�ük tidal volüm ile ventilasyon,
� Erken ve uygun antibiyotik tedavisi,
� Uygun temizlik ve el yıkama,
� Santral venöz yol uygulama sırasında optimum steril önlemler,
� Sedasyon protokolleri uygulayarak a�ırı sedasyondan

kaçınma gibi temel önlemlerin yanında ilave olarak;
� Sıkı glikoz kontrolü,
� Gastrointestinal sistemin selektif dekontaminasyonu,
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� Altta yatan hastalı�ın hızlı ve uygun tedavisi,
� Gerekirse infeksiyon oda�ının cerrahi olarak bo�altılmasıdır.

Yo�un bakım ünitesinde en uygun tedavi için tüm bu
ko�ullar kar�ılandıktan sonra APC kullanımı dü�ünülmelidir.
En iyi sonuçlar muhtemelen deneyimli yo�un bakım
hekimlerinden gelecek, tüm klinik veriler göz önüne alınarak
bu tedavi kararı verilecektir.
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