
Entübe Edilmemiş COVID-19’lu Hastalarda Gelişen Akut Hipoksemik Solunum
Yetmezliğinde Prone Pozisyonun Kullanımı

Amaç: COVID-19 hastaları Akut Solunum Yetmezliği Sendromu (ARDS) gelişimi açısından risk
altındalar.  Entübe olan ARDS’li  hastalarda erken ve uzamış (günde en az 12 saat)  şekilde
prone pozisyonda tutmak oksijenizasyonu artırır ve mortaliteyi azaltır. Yoğun bakım üniteleri
COVID-19  hastalarıyla  dolu  olduğundan,  uyanık  (entübe  olmamış)  prone  pozisyonu  (PP)
oksijenizasyonu  artırmada  ve  yoğun  bakım  ünitesine  transferi  azaltmada  faydalı  olabilir.
Çalışmanın  amacı  yoğun  bakım  ünitesi  dışındaki  uyanık  hastalarda  prone  pozisyon
yönteminin fizibilitesini, etkililiğini ve buna karşı toleransı değerlendirmektir. 

Yöntem:  İleriye yönelik, tek merkezli, öncesi-sonrası şeklinde yürütülen bu çalışma uyanık,
entübe edilmemiş, spontan soluyabilen COVID-19 hastalarında ve oksijen desteği gerektiren
hipoksemik akut solunum yetmezlikli hastalar arasında yapıldı. Hastalar 27 Mart’tan 8 Nisan
2020’ye kadar Aix-en Provence Hastanesine (Fransa) kabul edildi. 

COVID-19  olduğu kanıtlanmış  bütün hastalar;  oksijen  gereksinimlerine göre  (1)  ve
bilgisayarlı tomografilerinde COVID-19’a uyumlu posterior lezyonları olması durumunda (2)
çalışmaya  uygun  görüldü.  Çalışmaya dahil  etmemekteki  ana  kriter  hastaların  entübasyon
gerektiren  akut  solunum  yetmezliği  olması  ve  bilinç  kaybıydı.  Çalışma  boyunca  oksijen
desteği (cihaz ve solunan oksijen fraksiyonu) aynı tutuldu. Prone pozisyon (PP) verilmeden
hemen önce, verildiği sırada ve hastalar supin pozisyona tekrar getirildikten 6-12 saat sonra
arteryel kan gazları alındı. 

Asıl sonuç hastaların yanıt vermesiydi; bu da (PaO2) oranın PP öncesi ve sonrasında ≥
%20  artış  olması  olarak  belirlendi.  İkincil  çıktılar  ise  PaO2  ve  arteriyel  kanda  parsiyel
karbondioksit  (PaCO2)  değişimini  (PP  öncesinde,  sırasında ve  supin pozisyona  geçildikten
sonraki PaO2 ve PaCO2 arasındaki fark) , fizibiliteyi (PP’yi ≥1 saat ve ≥3 saat sürdürebilen
hastaların oranı) ve kalıcı yanıt verenlerin oranını (PP öncesi ve supin pozisyona geçildikten
sonra ≥%20 den fazla artış) içeriyor. Dispne ve rahatsızlık için tolerans 10 cm görsel analog
ölçütüne  göre  monitorize  edildi,  0  cm  hiç  nefes  darlığı  olmaması  ve  hiçbir  rahatsızlık
olmamasına denk gelirken, 10 cm maksimum nefes darlığı ve rahatsızlığa denk gelmektedir.
Yan etkiler monitorize edilmiştir.

Hastalar  18 Nisan 2020 tarihine kadar  10 gün takip edildi.  Etik  kurul  onayı  alındı.
Hastalardan aydınlatılmış yazılı onam alındır.

PaO2 deki değişimler, Wilcoxon testi kullanılarak PP’yi 3 saat ya da daha fazla tolere
edebilen  hastalar  arasında P< 0.01 (2  yönlü)  olacak  şekilde  ayarlanmıştır.  Analizler  Stata
version 14.0 (StataCorp)  kulanılarak gerçekleştirildi. 

Bulgular: Toplam 88 COVID-19 hastası bu periyotta kabul edildi. 63 hasta dahil edilmek için
gerekli kriterlere uymadı. Uygun olan 25 hastadan 24 ü katılmayı kabul etti ; kabul edenler
arasında 4 ü (%17) PP’yi 1 saatten fazla tolere edemedi, 5 i (%21) 1 saat ile 3 saat arasında
tolere etti, 15 tanesi ise (%63) 3 saatten fazla tolere etti. Hastaların özellikleri ve sonuçları



tabloda belirtilmiştir. İlk PP’ye geçiş zamanı ortalama 1 gün (Çeyrekler arası açıklık, 0-1.5).
Sedasyon veya anksiyolitik kullanılmamıştır. 

Altı  hasta  PP’ye  yanıt  vermiştir  ve  24  hastanın  %25’ini  (%95  CI,  %12-%45)  temsil
etmektedir,  aynı  zamanda  PP’yi  3  saatten  fazla  tolere  edebilen  hastaların  %40’ını  temsil
etmektedir.  3  hasta  kalıcı  yanıt  verdi.  PP’yi  3  saatten  fazla  devam ettirebilen hastalarda,
PaO2 PP öncesi ortalama 73.6 (15.9) mm Hg dan PP sırasında 94.9 (28.3) mm Hg ya (fark,
21.3 mm Hg [%95 CI, 6.3-36.3]; P= .006) (Figure). PP ye geçilmeden önce veya resupinasyon
sonrasında PaO2 de kayda değer bir fark gözlenmedi (P= .53). Dahil edilen hastalardan hiçbiri
majör bir komplikasyon yaşamadı. PP sırasında 10 hastada (%42) sırt ağrısı rapor edildi. 10
günlük  takip  periyodu  sonrasında,  5  hasta  invaziv  mekanik  ventilasyon  ihtiyacı  duydu.  4
tanesi PP’yi 1 saatten fazla sürdüremedi ve 72 saat içerisinde entübasyon ihtiyacı duydu. 

Tartışma:  Yoğun  bakım  ünitesi  dışında  yönetilen  COVID-19  ve  hipoksemik  solunum
yetmezliği olan hastalar üzerinde yapılan bu çalışmada, hastalardan %63’ü PP’yi 3 saatten
fazla  tolere  edebildi.  Ancak,  oksijenizasyonu  artan  %25  hastanın  yarısında  resupinasyon
sağlandıktan sonra bu devam ettirilemedi.  Bu sonuçlar entübe edilmemiş hastalarda daha
önce yapılmış küçük PP çalışmalarından elde edilen bulgularla tutarlıdır. Böyle bir çalışma
PP’nin hangi hastalara iyi geleceğini göstermek adına bir mekanizma oluşturabilir veya diğer
çalışmalar için bir alt küme oluşturabilir. 

Çalışmanın  çeşitli  kısıtlamaları  vardı.  Örneklem  küçüktü,  sadece  1  PP  epizodu
değerlendirildi,  takip  zamanı  kısaydı,  klinik  çıktılar  değerlendirilmedi  ve  gözlemlenen
değişikliklerden bu sebep çıkarılamaz.  Optimal PP rejimlerini ve yararlı olabileceği COVID-19
hastalarını tanımlamak için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. 
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