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Olgu 

• 70 yaşında erkek hasta. 

• Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük, koyu renkte balgam 
çıkartma, yan ağrısı, iştahsızlık ve halsizlik yakınması mevcut. 

• Dört gün önce boğaz ağrısı ile birlikte kuru öksürük yakınması 
başlamış. Bir gün sonra üşüme titreme ile birlikte ateş yüksekliği de 
buna eklenmiş. Ateşi her gün ve sürekli 38.50C ve üzerinde 
oluyormuş. Son iki gündür sağ yan ağrısı ile birlikte koyu sarı-yeşil 
renkte balgam da çıkartmaya başlamış. Şikayetleri ilerlemesi, 
iştahsızlık ve halsizlik te gelişmesi üzerine başvurmuş.  

• 5 yıl önce Tip 2 diyabet tanısı almış. Oral anti-diyabetik ilaç 
kullanıyor. 

• Şu an 80 kg ağırlığında 165 cm uzunluğunda.  
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Ön (klinik) tanınız nedir ? 

• Pnömoni 

 

• Pulmoner emboli 

 

• Akciğer karsinomu 

 

• Pnömokonyoz 
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Fizik muayene bulguları 

• Vücut ısısı : 38.80C  

• KN   : 95/dk 

• SS   : 26/dk 

• TA   : 140/75 mmHg 

 

• Kas-iskelet sistemi: Olağan 

• Nörolojik sistem    : Olağan 

• Üriner sistem      : Olağan 

• Bilinç              : Açık 
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• Baş boyun : Lenfadenopati saptanmadı 

• Dolaşım sistemi : Kalp odaklarında dinlemekle 1/6 dereceden 
üfürüm saptandı 

• Solunum sistemi: Sağ akciğer alt ve orta zonda derin 
inspiryumda ince raller duyuluyor 

 



Rutin laboratuvar incelemeleri 

• Lökosit  : 12.800/mm3 

• Trombosit : 154.000/mm3 

• ALT   : 30 U/L 

• Total bilirubin : 0.3 mg/dL 

• AKŞ   : 125 mg/dL 

• HbA1c % : 6.7 % 

• Üre   : 42 mg/dL 

• Kreatinin :1.07 mg/dL 

 

• Sedimantasyon : 86 mm/s 

• CRP    : 25 mg/dL 

• Prokalsitonin : 9.8 μg/L 

• INR    :1.1 
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Bu hastanın hastaneye yatırılması gerekli midir? 

• Evet 

 

• Hayır 
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Hastaneye yatış kriterlerini belirtiniz 

a. CURB-65 : 2 puan ve üzerinde olması 

 

b. Akciğer enfeksiyonu olması 

 

c. AKŞ ve HbA1c değerlerinin yüksek olması 

 

d. CRP ve sedimantasyon değerinin yüksek olması 
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Hastaneye yatırıldıktan sonra ne yapalım ? 

• Mikrobiyolojik inceleme için kan kültürü ve balgam kültürü 
alınır 

– Evet 

– Hayır  

• Damar yolu açılarak parenteral yoldan ampirik yükleme dozda 
antibiyotik başlanır 

– Evet 

– Hayır 

• Damar yolundan sıvı ve elektrolit replasmanı yapılır 

– Evet 

– Hayır 
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Nitelikli balgam örneği Gram boyalı preparatta 

• Gram boyalı preparatta gram 
olumlu mum alevi şeklinde 
diplokokların görülmesi tanı 
koydurucudur, etkene yönelik 
antimikrobiyal tedavi için 
anlamlıdır  

 

• Gram boyalı preparatta gram 
olumlu mum alevi şeklinde 
diplokokların görülmesi flora 
bakterileri lehinedir, etkene 
yönelik antimikrobiyal tedavi 
için anlamlı değildir 
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P-A akciğer grafi görünümü 

 

• Sağ orta ve alt zonları içine 
alacak lober konsolidasyon 
vardır  

 

• Her iki akciğerde interstisyel 
pnömonik infiltrasyon alanları 
mevcuttur 
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Tedaviye hangi yoldan başlayalım ve  
tedavide ne verelim ? 

• Balgam Gram boyalı preparat incelemesinde etken Pnömokok 

olarak kabul edilir ve tedaviye oral yoldan 

Amoksisilin+Klavulanat 1g BID 12 saat ara ile (2X1) başlanır 

 

• Balgam Gram boyalı preparat incelemesinde etken Pnömokok 

olarak kabul edilir ve tedaviye parenteral yoldan Amoksisilin 1 

g 12 saat ara ile (3X1 IV) başlanır 
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Diyabet için ne yapalım ? 

 
• Oral antidiyabetik ile, dozu artırarak tedavisine devam ederim 

 

• İnsülin ile tedaviye başlarım (Kısa + Uzun etkili insülin toplam 
doz 0.5IU/kg) 

 

07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 12 



Olgu devamı 

• Vital fonksiyon bulgularında ve akciğer dinleme bulgularında 
saptanan bulgular üzerine yapılan değerlendirmede  

• CURB-65 değeri: 2(+), SIRS bulguları: 4(+) olarak saptanarak 
hastaneye yatışı uygun görülüp yatışı yapıldıktan sonra damar 
yolu açılıp, sıvı resüsitasyonuna başlanan mikrobiyolojik 
inceleme için kan ve balgam örneği alınan olgunun nitelikli 
balgam örneğinde Gram olumlu mum alevi şeklinde 
diplokoklar görülmesi, P-A akciğer grafisinde sağ alt ve orta 
lobda lober konsolidasyon alanı saptanması üzerine parenteral 
(IV) yoldan Amoksisilin 1 g 12 saat ara ile (2X1 IV) başlanan 
hastada süreç içindeki değişiklikler aşağıdaki gibidir 
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Başlangıç 30.dk 60. dk 90.dk 180.dk 

T.A 140/75 95/60 85/60 88/60 80/55 

Vücut ısısı 38.8 38.9 38.4 38.0 38.3 

KN 95 97 96 92 96 

SS 26 24 25 24 26 

İdrar miktar/s - 0.7 0.4 0.3 0.2 

Laktat - 0.8 2.8 3.5 4 

Kreatinin 1.07 1.1 2.7 3.4 3.8 

Bilurubin 0.3 0.9 3 4.5 4.8 

Trombosit 154000 150000 95.000 90000 45000 

INR 1.1 1.2 1.6 1.8 1.9 

CRP 25 - 30 - 36 

Prokalsitonin 9.8 - 12 - 27 

AST 28 24 - - 29 

AKŞ 120 130 130 - 140 
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Şu an tanınız nedir ? 

• Olgu pnömoni kaynaklı sepsis 

 

• Olgu pnömoni kaynaklı ağır sepsis 

 

• Olgu pnömoni kaynaklı septik şok 
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Septik şok’u düşündüren bulgular hangileridir ? 

a. Pnömoni kaynaklı sepsis tanısı alan bir olguda yeterli süre (en 
az 2 saat) ve miktarda (30ml/kg) sıvı resüsitasyonuna karşın 
sistolik kan basıncında 40 mmHg’den daha fazla düşme 
saptanması, laktat değerinin 4 mEq/L olması, trombosit 
sayısının 100000/mm3’ün altına düşmesi, bilurubin değerinin 
4 mg/dl’nin üzerine çıkması 

 

b. Pnömoni kaynaklı sepsis tanısı alan bir olguda ateşin sürekli 
38.30C ve üzerinde seyretmesi, KN’ın 90/dk üzerinde, SS’nın 
20/dk üzerinde saptanması, CRP ve prokalsitonin düzeyinin 
yüksek olması 
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Tedaviye nasıl devam edelim ? 

1. Parenteral antibiyotik tedavisine devam edilir ve kültür 
sonuçlarına göre gerekirse modifiye edilir 

– Evet 

– Hayır 

2. Sıvı elektrolit resüsitasyonu için 

– Kristaloid ve gerektiğinde bir kısmı kolloid olmak üzere sıvı 
resüsitasyonuna devam edilir, beraberinde vazopresör 
başlanır 

– Yeterli sıvı resüsitasyonu yapılmıştır sıvı vermeye gerek 
yoktur vazopresör verilir 

• Vazopresör 

– Dopamin başlanır 

– Norepinefrin başlanır  
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Olgu devamı 
• Tedavinin ikinci gününde balgam kültürü sonucunda Balgamda 

Streptococcus pneumoniae ürüyor. Minimum İnhibitör 
Konsantrasyonu (MİK): 3 mg/L saptanıyor. Amoksisilin 1 g IV 8 
saatte bir (3X1) olarak antimikrobiyal tedavi alan, en son ateş 
yüksekliği 38.40C olarak ölçülen olgunun tedavisi için ne 
söylenebilir  ? 

– Antimikrobiyal tedavi değişikliğine gerek yok, henüz 
tedavinin üç günü dolmadığı için ateş yanıtı alınamamış 
olabilir 

– MİK değeri 3 mg/L saptandığından penisilinler tedavide 
yeterli değildir. Tedavide amoksisilin kesilerek yerine 
Seftriakson 1 g 12 saat ara ile (2X1) IV olarak başlanır 

– MİK değeri 3 mg/L saptandığından tedavisine Amoksisilin 1 
g IV 8 saatte bir (3X1) + Seftriakson 1 g 12 saat ara ile (2X1) 
IV olarak devam edilir 
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Olgu devamı 

• Yatışının 4. günü  Yeterli sıvı resüsitasyonuna devam ediliyor, 
bilinci açık, seftriakson 1 g 12 saat ara ile (2X1) IV (2 gündür) + 
Norepinefrin 1.5 mcg/kg/dk + adrenalin 0.3 mcg/kg/dk dozda 
IV infüzyon olarak alıyor.  

• Fizik Muayene Bulgusunda; Ateş: 36.80C, KN: 82/dk, SS: 16/dk, 
TA: 110/70 mmHg, Akciğer sesleri dinlemekle raller belirgin 
azalmış 

• Rutin Laboratuvar incelemelerinde; Lökosit 8900/mm3, CRP 
2.1 mg/dL, prokalsitonin 2.1 μg/L, bilirubin 1.7 mg/dL, 
trombosit sayısı 125000/mm3, laktat 0.9 mEq/L olarak 
saptanıyor .  
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Buna göre; 

• Hasta henüz iyileşmedi, tedavisine aynı şekilde devam edilmeli 

 

• Hasta iyileşmeye başladı. Damar yolu açık kalacak şekilde sıvı 
resüsitasyonu devam edilmeli, norepinefrin ve adrenalin 
dozlarının azaltılarak kesilmeli, parenteral antibiyotik 
tedavisinin en az 3 gün ateşsiz olduğu saptandıktan sonra ağız 
yoluna dönüştürülerek toplam 10 güne tamamlanmalı 
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İlginiz için teşekkürler 
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